
 
 

                   Závazná přihláška na letní tábor  
 
Jméno a příjmení:........................................... 

 
Datum narození:....................... Datum a místo tábora:……………………………….. 

 
Přesná adresa:...................................................Současná třída:.......... 

 
Jméno rodiče:....................................... 

 
Zdr. stav dítěte (popř. užívané léky):…………………………………………….. 

 
Telefon na rodiče (platný kontakt):....................................... 

 
E-mail na rodiče:....................................Podpis rodičů: ......................... 
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    FATYM Vranov nad Dyjí a farnost Jeníkov 
ve spolupráci s Kolpingovou rodinou Štítary 

 
Srdečně zvou děti a mládež od 5 – 17 let 

na prázdninové pobyty do rekreační  
oblasti na jižní Moravě u Vranovské přehrady 

  Pro děti a mládež jsou připravené tyto prázdninové pobyty: 
 
Tábor pro děti a mládež 12 - 15 let turnus A  
zejména pro děti z Duchcova a okolí max. 20 dětí  
3. – 10. 7. ve Vranově nad Dyjí   
 téma: Cesta kolem světa hlavní vedoucí: Martin Klaška 
 
Tábor pro děti 5 – 11 let turnus B 
zejména pro děti, které ještě nebyly na táboře 
10. – 17. 7. ve Štítarech 
téma: Stvoření světa hlavní vedoucí: s. k. Irča Ihmová 
 
Tábor  pro děti 5 - 12 let turnus C 
zejména pro děti z Jeníkova a okolí max. 20 dětí 
17. 7. - 24. 7. ve Vranově nad Dyjí  
 téma: se svatým Josefem hlavní vedoucí:  Kája a Táňa 
 
Chaloupka pro holky 14 – 17 let 
7. 8. - 13. 8.  Štítary na Moravě  
 téma: sv. Jana z Arku  
hlavní vedoucí: Eliška Blažková, Ludmila Rozsypalová 
 
Díky dotacím a štědrosti dobrodinců a dárců je příspěvek na tábor 
1000,- (náklady a vše spojené jsou ve skutečnosti daleko vyšší) 
 
Přihlášky odevzdávejte nejpozději do na faře v Jeníkově Elišce Blažkové 
739 723 444, email: eli.blazkova@email.cz 
nebo u s. k. Táni Dohnalové mobil: 731 40 27 48 email: marieantonina@seznam.cz 

včetně zálohy 100,- 
 

Prosíme vás, abyste se objednali před odjezdem k nám/ na naši akci na antigenní test a nechali si jej 
provést (i s potvrzením), abychom vás nemuseli testovat my. Ušetříte nám tím peníze, kterých 
nemáme nazbyt. Děkujeme. 
 


